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ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» - Компанія яка пропонує своїм Клієнтам широку лінійку 
продуктів і послуг, які спрямовані на підвищення ефективності праці. Компанія сприяє 
формуванню ІТ-грамотності для розвитку української економіки. та вважає охорону 
здоров'я та безпеку праці найважливішим елементом діяльності Компанії. 

 
Головна ціль Компанії - безпечне та якісне виробництво продукції та надання 

послуг. 
 
В Компанії розроблена, документально оформлена, впроваджена і 

підтримується в робочому стані Система управління охороною здоров'я та безпекою 
праці, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 45001:2018 та дозволяє 
безпечно виробляти продукцію і надавати послуги. 

Компанія гарантує виконання всіх законодавчих, нормативно-правових та 
додатково прийнятих зобов'язань перед замовниками і суспільством, постійно 
вдосконалювати Систему управління охороною здоров'я та безпекою праці 
враховуючи: 

 відкритість своїх цілей в сфері охорони здоров'я та безпеки праці, програм, 
заходів та ресурсів для їх реалізації і результатів діяльності всім зацікавленим 
сторонам; 

 інформування та підтримку внутрішніх і зовнішніх зв'язків, активного 
діалогу з зацікавленими сторонами з питань охорони здоров'я та безпеки праці; 

 підвищення рівня охорони здоров'я та безпеки праці в Компанії з 
забезпеченням постійного контролю, а також створення безпечних і нешкідливих 
умов праці; 

 проведення періодичного навчання працівників Компанії і підвищення 
рівня їх компетентності; 

 розвиток співпраці з центральними та місцевими виконавчими органами 
влади і органами місцевого самоврядування з питань охорони здоров'я та безпеки 
праці. 

 
Приймаючи дану Політику, Компанія ставить завдання постійно розвивати і 

вдосконалювати Систему управління охороною здоров'я та безпекою праці ISO 
45001:2018, як інструмент реалізації принципів і зобов'язань цієї Політики, а також 
створювати атмосферу в колективі, в якій всі працівники будуть розділяти 
прихильність забезпеченню охорони здоров'я та безпеки праці на робочих місцях. 

 
Політика в сфері охорони здоров'я та безпеки праці доступна і зрозуміла для 

всіх зацікавлених сторін, доводиться до відома працівників, підрядників, осіб які 
працюють від імені Компанії. 
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